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Rokovací jazyk : 

slovenský, český a anglický  

 

Konferencia je zahrnutá do plánu dlhodobého vzdelávania 

autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov 

a kartografov.  

 

 

Cieľ konferencie 

IPG 2017 je v poradí treťou konferenciou organizovanou Katedrou 

geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave z oblasti inžiniersko-

priemyselnej geodézie. Konferencia nadväzuje na konferencie  

organizované v rokoch 2013 a 2015 s cieľom pokračovať v sérii 

konferencií, ktoré sú tematicky zamerané vždy na inú aktuálnu 

problematiku tejto disciplíny. Tohtoročné tematické zameranie je 

smerované na oblasť výkonu geodetických činností pri príprave, 

výstavbe a prevádzke stavebných objektov. Nosná časť konferencie 

bude zameraná na problematiku využívania BIM v procese 

projektovania, realizácie a prevádzke stavebných objektov. Cieľom 

konferencie je prezentácia nových technológií, meračskej 

a výpočtovej techniky a softvérov, ich aplikácia v oblasti 

inžiniersko-priemyselnej geodézie a výmena skúseností  

a poznatkov s ich využitím v geodetickej praxi.  

 

Všetky príspevky budú recenzované dvoma nezávislými 

recenzentmi a uverejnené v zborníku príspevkov z konferencie. 

 

 

 

 



 

 

Tematické zameranie konferencie 

1. tematický blok: Geodetické činnosti pri príprave a realizácii 

stavebných objektov 

 príprava geodetickej časti projektovej dokumentácie stavby, 

 projektová dokumentácia vytyčovacích sietí, 

 vytyčovanie a meranie stavebných objektov v procese 

výstavby, 

2. tematický blok: Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby  

 náležitosti a príprava geodetickej časti DSVS, 

 aktuálne trendy pri príprave dokumentácie,  

 špecifiká meračských prác a kvalita údajov, 

 tvorba a aktualizácia základnej mapy diaľnice. 

3. tematický blok: Tvorba BIM modelu stavebného objektu  

 koncepcia tvorby BIM, 

 príprava geodetických podkladov v prostredí BIM, 

 geodetické činnosti pri realizácii a prevádzke stavieb s 

využitím BIM, 

 praktické skúsenosti v oblasti tvorby a aplikácie BIM. 

 


